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НАРЕДБА 
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА НАЦИОНАЛЕН ОТБОР И 

РАЗШИРЕН СЪСТАВ ПО ФИГУРНО ПЪРЗАЛЯНЕ 
І. ЦЕЛ: 

Чл.1. Да се определят изискванията и начинът за придобиване на статут 
национален състезател по фигурно пързаляне, който участва в подготовката и подлежи 
на финансиране, с цел успешно представяне на МСК, ЕП, СП и ЗОИ. 

Чл.2. Целта на тази наредба е да бъдат привлечени и перспективните 
състезатели, с възможност за бъдещо развитие и постигане на високи резултати в 
разширения състав на НО. 

ІІ. ПАРАМЕТРИ: 

Чл.3. Критерии за участие на състезатели в по-висока категория от тази, на 
която отговарят на възраст за съответния сезон: 

(1). Минималните изисквания са описани в приложената Таблица № 1, като 
условието е състезателите от съответната категория да получат минимум „TES” във 
волна програма и да изпълнят скокови елементи със средна съдийска оценка минимум 
„0”.  

(2). Допълнителни условия: 
- Състезател покрил точките за по-висока категория от тази, в която 

отговаря на възраст има право на следващото ДП да участва в по-високата категория, 
независимо, че не отговаря на възрастовите ограничения. Преминавайки в по-високата 
категория, състезателят няма право да се връща в по-ниска до края на сезона. 

Таблица № 1 

 Момчета Момичета 
Клас Мин. TES Задължителни елементи Мин. TES Задължителни елементи 

7 12 1А  12 1А 

6 15 1A + 3 различни двойни 
 скока 14 1A + 2 различни двойни 

скока 

5 18 2F + 2Lz + 1 комб. от 2 дв. 
Скока 18 2F + 2Lz + 1 комб. от 2 дв. 

Скока 

4 20 2Lz + 2 комб. от 2 двойни 
скока 20 2Lz + 2 комб. от 2 двойни 

скока 

3 31 2А + 2 комбинации от  
2 двойни скока 29 2Lz + 2 комбинации от 

2 двойни скока 
2 42 2А + 1 троен скок 38 2А 

1 46 2А + 3 различни тройни  
скока 40 2А + 2 различни тройни 

скока 
 Спортни двойки Танцови двойки 

Клас Мин. TES Задължителни елементи Мин. TES 
2 34  35 
1 42  42 
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(3). Тези състезатели, които покрият критериите за клас от по-висока 
категория, считано от 5-ти клас спрямо възрастта си имат право да бъдат включени в 
разширения състав на НО. 

Чл.4. Критерии за включване в списъка на състезателите, които имат 
право да посещават тренировките на лед за НО. 

(1). Минималните изисквания са описани в приложената Таблица № 2, като 
условието е състезателите от съответната възраст (навършени години, според правилата 
на ИСУ) да получат минимум „TES” във волна програма. 

Таблица № 2 

 Момчета Момичета 
Възраст 
години Мин. TES – волна Мин. TES – волна 

По-малки 18 18 
10 20 19 
11 22 21 
12 25 24 
13 31 29 
14 34 31 
15 39 36 
16 42 38 
17 46 40 
 Спортни двойки Танцови двойки 

Възраст 
години Мин. TES – волна Мин. TES – волен танц 

15 34 35 
17 42 42 

Чл.5. Начин за определяне на съставите: 
(1). УС на БФ по кънки, след всяко ДП и контролно състезание, актуализира 

служебно списъка на състезатели за посещение на тренировки на лед, предвидени за 
НО, с оглед на показаните резултати. 

(2). Състезателите от основния състав на НО, посочени в чл.7 се определят в 
началото на сезона, включват се във финансирането от ММС и запазват статута си за 
целия сезон. 

(3). Състезателите от НО, посочени в чл.4 могат да придобият това си 
качество на основание показаните резултати на ДП, контролни и международни 
състезания. 

(4). Всички състезатели от 4-ти до 7-ми клас, покрили критериите, получават 
право да бъдат включени в списъка за посещаване на отпуснатите часове за лед, НО 
разширен състав от БФ по кънки. 

(5). Ако критериите са покрити на международен турнир, клубът трябва да 
представи протокол, придружен с докладна за включване в списъка. 
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(6). Състезател, който е включен в списъка, трябва да покрива критериите на 
всяко ДП, в противен случай, ще бъде изключен от него до момента, в който ги покрие 
отново. 

Чл.6. УС има право да изключва състезатели от списъка на НО, при 
констатирани дисциплинарни нарушения, както и такива действия, уронващи престижа 
на Федерацията и добрите практики в спорта. 

Чл.7. Критерии за съставяне на НО и финансиране на състезателите за 
подготовка, МТО и МСК. 

(1). В приложената Таблица № 3 са посочени критериите за съставяне на 
Национален отбор по фигурно пързаляне (НО). 

Таблица № 3 

 Момчета Момичета 

Възраст 
години Мин. TES – кратка Мин. TES – волна Мин. TES – кратка Мин. TES – волна 

10 19 31 18 29 
13 21 38 21 36 
15 23 42 23 38 
17 28 46 23 40 
 Спортни двойки Танцови двойки 

Възраст 
години Мин. TES – кратка Мин. TES – волна Мин. TES – 

ритъмен танц 
Мин. TES – 
волен танц 

15 23 34 22 35 
17 25 42 26 42 

Забележка: Възраст/години – навършени 

(2). Финансирането на национални състезатели, покрили условията в 
Таблица №3 може да бъде осъществено, както от ММС, така и от БФ по кънки, 
съобразно отпуснатите целеви средства от първия и възможностите на втория източник, 
при условията на същите. 

(3). Разпределението на средствата се извършва от УС на БФ по Кънки на 
база финансовите възможности на федерацията, предложенията направени от ТС по ФП 
и показаните резултати на състезателите. 

 
 
Настоящата наредба бе одобрена от членовете на УС, на заседанието им на 14 

ноември 2018 г. и актуализирана на 18 ноември 2020 г. 
 


